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Sterke samenleving: stand van zaken op sociaal gebied
In de wijk Voorhof wonen ruim 13.000 mensen. De bevolkingsdichtheid is hoog,
vergelijkbaar met de Binnenstad of Hof van Delft. De gemiddelde leeftijd is 37,4 jaar en
ruim een kwart van de inwoners heeft een leeftijd in de categorie 15-24 jaar; hieronder
zijn veel studenten.
Als we kijken naar sociale indicatoren dan zien we dat Voorhof vaak gelijk scoort aan
Buitenhof (tabel 1). Bij nader onderzoek zien we dat er grote verschillen zitten tussen
de buurten in de Voorhof onderling (tabel 2).
De buurt Voorhof-Hoogbouw scoort ver onder gemiddeld op ‘verbonden met de
buurt’. Het gaat hier om zijn stellingen als “Het is vervelend in deze buurt te wonen”
en “De mensen in deze buurt kennen elkaar nauwelijks”. Dit beeld wordt herkend door
betrokken bij deze buurt. De versmalling van de Voorhofdreef kan aangegrepen
worden om de kwaliteit van de openbare ruimte en de verbinding van de flats in
Voorhof-Hoogbouw met die openbare ruimte te verbeteren.

verbonden
eenzaammet de buurt heid

cijfer woonomgeving

eigen
bijdrage
leefbaarheid

veiligheidsbeleving

WOZ-waarde aantal
werklozen

Binnenstad
Vrijenban
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof
Voorhof
Buitenhof
Wippolder
tabel 1: overzicht indicatoren buurtscore per wijk in Delft (delft.buurmonitor.nl 2017)

verbonden
eenzaammet de buurt heid

cijfer woonomgeving

eigen
bijdrage
leefbaarheid

veiligheidsbeleving

WOZ-waarde aantal
werklozen

Mythologiebuurt
Multatulibuurt

De Multatulibuurt scoort ver onder gemiddeld op veiligheidsgevoel. Meer ogen op de
straat en overzichtelijkere en doorgaande straten zou hier kunnen helpen.

Poptahof-Noord
Poptahof-Zuid
Roland Holstbuurt

De Roland Holstbuurt scoort op de meeste aspecten boven gemiddeld en is blijkbaar
een heel prettige buurt om te wonen. Bij de herontwikkeling van verouderd vastgoed
aan de Aart van de leeuwlaan kan deze kwaliteit verder uitgebouwd worden.

Voorhof-Hoogbouw
Aart vd Leeuwbuurt
tabel 2: overzicht indicatoren buurtscore per buurt in de Voorhof (delft.buurmonitor.nl 2017)

Poptahof Noord scoort ver onder gemiddeld op het gebied van eenzaamheid. Dit
is gemeten met stellingen als “Ik mis een echt goede vriend(in)” of “Ik voel me arm”.
Poptahof Noord heeft ook het hoogste aantal werklozen. In de categorie ‘verbonden
met de buurt’ scoort Poptahof Noord echter zeer goed. Betrokkenen geven hiervoor de
volgende redenen aan:
•
De aanleg en programmering van het Poptapark en het actief uitnodigen van
mensen voor activiteiten in dit park.
•
Het opknappen van de woongebouwen in Poptahof Noord.
•
Grotere diversiteit aan doelgroepen in het gebied door koop en
middenhuurwoningen in Poptahof Zuid.
•
Aantrekkelijke en verzorgde openbare ruimte.
•
Het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte waardoor deze schoon en
aantrekkelijk blijft.

ver onder gemiddeld
onder gemiddeld
gemiddeld
boven gemiddeld
geen gegevens

eengezinswoningen

2/19/2018

bomen

Concluderend kunnen we zeggen dat, na de gedeeltelijke herstructurering in Poptahof
Noord de eenzaamheid en armoede blijven, maar dat mensen zich meer verbonden
voelen met de buurt, ze tevredener zijn over hun woonomgeving en zich er veliger
voelen.
Op de volgende pagina’s is de achtegrondinformatie te vinden waarop bovenstaande
conclusies zijn gebaseerd.

Alle informatie heeft betrekking op 2017
en komt uit Data op Maat, de statistische
databank van de gemeente Delft.
(https://delft.buurtmonitor.nl/)

flats

2 Martinus Nijho aan

water

2 Martinus Nijhofflaan - Google Maps

Poptapark

“commerciële” Boulevard

Delft, Zuid-Holland
Google, Inc.
Street View - jun. 2017

https://www.google.nl/maps/@51.9971209,4.3542998,3a,75y,300.31h,89.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE70RntczLxzOVPeJQOCMMg!2e0!7i13312!8i6656
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stand van de bevolking 2017 - Wijken (wa 8 gebieden)

Algemene demografische gegevens
In de Voorhof wonen 13.426 mensen. Dit is
vergelijkbaar met andere Delftse wijken. De
bevolkingsdichtheid is hoog, vergelijkbaar met de
Binnenstad of Hof van Delft. De gemiddelde leeftijd
is 37,4 jaar. De meeste inwoners hebben een
leeftijd in de categorie 15-24 jaar (3.500). Hieronder
zijn veel studenten. Ook de leeftijdscategorie
25 t/m 34 jaar (2.593) en 65+ (2.198) zijn goed
vertegenwoordigd.

aantal
aantal
totaal bevolkingsdichtheid gemiddelde
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal per km2 [inwoners
leeftijd inwoners in inwoners in de inwoners in de inwoners in de inwoners in de inwoners in inwoners in de
inwoners op
per km2] [leeftijd] de leeftijd van leeftijd van 15 leeftijd van 25 leeftijd van 35 leeftijd van 45 de leeftijd van leeftijd van 55
t/m 54 jaar 65 jr en ouder
t/m 64 jaar
1 januari
0 t/m 14 jaar
t/m 24 jaar
t/m 34 jaar
t/m 44 jaar
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
Binnenstad
12.506
10.386
37,2
1.004
3.071
2.768
1.387
1.427
1.515
1.334
Vrijenban (incl.
9.890
2.186
40,0
1.270
1.643
1.711
1.124
1.227
1.689
1.226
Delftse Hout)
Hof van Delft
13.070
10.402
37,6
1.683
2.775
2.277
1.552
1.588
1.792
1.403
1.445
1.938
1.614
1.699
1.389
1.397
Voordijkshoorn
11.696
7.246
37,1
2.214
Tanthof (incl.
14.238
4.087
42,1
1.806
2.018
1.782
1.458
2.206
2.465
2.503
Abtswoude)
Voorhof
13.426
10.395
37,4
1.499
3.500
2.593
1.346
1.223
2.198
1.067
Buitenhof
13.776
6.091
40,6
2.040
2.563
1.861
1.319
1.651
2.842
1.500
Wippolder
12.784
1.679
36,5
1.338
3.254
2.766
1.158
1.331
1.682
1.255
(incl. Schieweg
en Ruiven)
Veel lager
Lager
stand van
de bevolking 2017 - Buurten
Gemiddeld
aantal
aantal
totaal bevolkingsdichtheid gemiddelde
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
Hoger
aantal per km2 [inwoners
leeftijd inwoners in inwoners in inwoners in inwoners in inwoners in inwoners in inwoners in
Veel hogerinwoners op
per km2] [leeftijd]
de leeftijd de leeftijd van de leeftijd van de leeftijd van de leeftijd van de leeftijd van de leeftijd van
1
januari
van
0 t/m 14 15 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar 65 jr en ouder
Bron: Gemeente Delft - BRP
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
jaar
[aant.pers]
[aant.pers]
[aant.pers]
Gemeente Delft, ID-Advies/O&S
[aant.pers]
2400 1.334
12.914
37,1
216
264
271
143
137
96
207
Poptahof-Noord
2401 1.394
12.192
32,3
242
265
370
177
123
107
110
Poptahof-Zuid
2402 304
2.514
34,9
19
84
90
30
30
20
31
Bedrijventerrein
Voorhof
2403 1.569
13.079
41,2
85
572
214
82
112
96
408
Mythologiebuurt
7.162
61,2
36
28
66
57
66
124
404
2404 - Aart van
781
der Leeuwbuurt
2405 - Roland
3.732
11.505
36,3
255
1.295
708
358
276
284
556
Holstbuurt
2406 - Voorhof2.595
23.976
32,2
369
596
702
344
228
157
199
Hoogbouw
2407 1.707
7.785
38,3
277
394
169
155
249
181
282
Multatulibuurt

Binnen de wijk wonen de meeste mensen in de Roland
Holstbuurt. Hier is ruim 1/3 van de bewoners tussen
de 15 en 24 jaar. Waarschijnlijk zijn dit voornamenlijk
studenten. De meeste 65+ers wonen in de Roland
Holst-, Mythologie- en Aart van der Leeuwbuurt.

Alle informatie heeft betrekking op 2017
en komt uit Data op Maat, de statistische
databank van de gemeente Delft.
(https://delft.buurtmonitor.nl/)

Met een dichtheid van 23.976 inwoners/km2 behoort
Voorhof-Hoogbouw tot de 10 dichtbevolkste buurten
in Nederland. Het oppervlak van deze buurt is echter
relatief klein en de grens is strak om de flats gelegd.
Wanneer we Voorhof-Hoogbouw en de Multatulibuurt
samen bekijken (samen ongeveer dezelfde
oppervlakte als de Roland Holstbuurt), dan zakt de
bevolkingsdichtheid naar 13.136 inwoners/km2. Dit
komt overeen met andere buurten in de Voorhof.

Veel lager
Lager
standGemiddeld
van de bevolking 2017 - Buurten
Hoger
totaal aantal
bevolkingsdichtheid oppervlakte
inwoners
op
1
per km2 [inwoners [m2]
Veel hoger
januari
[aant.pers]
per km2]
Bron: Gemeente Delft - BRP
2400 Gemeente
- Poptahof-Noord
1334
12914
Delft, ID-Advies/O&S
2401 - Poptahof-Zuid

1394

12192

217625

304

2514

120860

1569

13079

120018

781

7162

109049

2405 - Roland Holstbuurt

3732

11505

324366

2406 - Voorhof-Hoogbouw

2595

23976

108233

2407 - Multatulibuurt

1707

7785

219273

10

139

72143

2402 - Bedrijventerrein Voorhof
2403 - Mythologiebuurt
2404 - Aart van der Leeuwbuurt

2408 - Bedrijvent. Vulcanusweg

bevolkingsdichtheid
per km2 [inwoners
per km2]

13136

Binnenstad
Vrijenban (incl.
Delftse Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder
(incl. Schieweg
en Ruiven)

12.506
9.890

10
2

13.070
11.696
14.238

10
7
4

13.426
13.776
12.784

10
6
1

Veel lager
stand van
de bevolking 2017 - Buurten
Lager

Gemiddeld
totaal bevolkingsdic
Hoger
aantal per km2 [inw
pe
Veel hogerinwoners op
1 januari
Bron: Gemeente Delft
- BRP
[aant.pers]
Gemeente Delft, ID-Advies/O&S
1.334
2400 Poptahof-Noord
2401 1.394
Poptahof-Zuid
2402 304
Bedrijventerrein
Voorhof
2403 1.569
Mythologiebuurt
2404 - Aart van
781
der Leeuwbuurt
2405 - Roland
3.732
Holstbuurt
2406 - Voorhof2.595
Hoogbouw
2407 1.707
Multatulibuurt
Veel lager
Lager
Gemiddeld
Hoger
Veel hoger
Bron: Gemeente Delft - BRP
Gemeente Delft, ID-Advies/O&S
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Werkloosheid 				> score: In de Voorhof zijn een kleine 1.000 niet-werkende
werklozen. Dit is het 2-na hoogste aantal t.o.v.
andere wijken. Het grootste deel van de nietwerkende werkelozen betreft mensen met een
lage opleiding en valt in de leeftijdscategorie 27-49
jaar. De meeste werklozen wonen in de buurten
Voorhof-Hoogbouw, Poptahof-Noord en de
Multatulibuurt.

WOZ-waarde 				> score: - De gemiddelde WOZ-waarde in de Voorhof is de
laagste van heel Delft. Van de buurten heeft de
Mythologiebuurt de laagste gemiddelde WOZwaarde, maar in geen enkele buurt in de Voorhof
komt de gemiddelde WOZ-waarde boven de
€160.000,- uit.

Alle informatie heeft betrekking op 2017
en komt uit Data op Maat, de statistische
databank van de gemeente Delft.
(https://delft.buurtmonitor.nl/)

niet-werkende werkzoekenden 2016 - Wijken (wa 8 gebieden)

Binnenstad
Vrijenban (incl.
Delftse Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder (incl.
Schieweg en
Ruiven)

totaal aantal nietwerkende
werklozen
525
740

niet-werkende niet-werkende werklozen
werklozen met een
met een middelbare
lage opleiding
opleiding
145
160
375
260

750
630
1.000

300
270
385

260
240
405

190
120
210

70
70
140

390
330
460

290
230
400

980
1.380
650

525
785
255

305
455
225

150
140
170

110
145
55

560
745
330

310
490
265

< 120
totaal aantal
niet-werkende werklozen 2016 - Buurten
120 < 180
totaal aantal niet-werkende werklozen
180 < 240
2400 - Poptahof-Noord
215
240 < 300
2401 - Poptahof-Zuid
140
300 < 360
2402 - Bedrijventerrein
10
360 < 420 Voorhof
420 < 480
2403 - Mythologiebuurt
90
540Leeuwbuurt
2404 - Aart480
van< der
30
540
<
600
2405 - Roland Holstbuurt
80
>=
600
2406 - Voorhof-Hoogbouw
235
Eenheid:
aantal
2407 - Multatulibuurt
180
Bron: UWV
< 40
40 < 60
60 < 80
80 < 100
100 < 120
< 140 woningen 2017 - Wijken (wa 8 gebieden)
gemiddelde120wozwaarde
140 < 160
gemiddelde wozwaarde woningen
160 < 180
Binnenstad180 < 200
255.553
Vrijenban (incl.
191.517
>= 200Delftse Hout)
Eenheid:
aantal
Hof van Delft
207.761
Bron:
UWV
Voordijkshoorn
218.919
Tanthof (incl. Abtswoude)
184.907
Voorhof
130.188
Buitenhof
143.426
Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven)
179.775
< 160.000
160.000 < 180.000
180.000 < 200.000
200.000 < 220.000
>= 220.000
Eenheid: gem. wozwaarde
Bron: BAG_CBS_RGB

niet-werkende
niet-werkende
niet-werkende
niet-werkende
werklozen met een werklozen van 15- werklozen van 27- werklozen van 50+
hoge opleiding
26 jaar
49 jaar
jaar
220
40
255
230
105
90
370
280

gemiddelde wozwaarde woningen 2017 - Wijken (wa 8 gebieden)

Binnenstad
Vrijenban (incl. Delftse Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl. Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven)
< 160.000
160.000 < 180.000
180.000 < 200.000
200.000 < 220.000
>= 220.000
Eenheid: gem. wozwaarde
Bron: BAG_CBS_RGB

gemiddelde wozwaarde woningen
255.553
191.517
207.761
218.919
184.907
gemiddelde wozwaarde
woningen 2017 - Buurten
130.188
gemiddelde wozwaarde woningen
143.426
2400 - Poptahof-Noord
120.741
179.775
2401 - Poptahof-Zuid
158.006
2402 - Bedrijventerrein Voorhof
146.828
2403 - Mythologiebuurt
99.864
2404 - Aart van der Leeuwbuurt
142.186
2405 - Roland Holstbuurt
140.439
2406 - Voorhof-Hoogbouw
115.771
2407 - Multatulibuurt
149.417
< 114.000
114.000 < 123.500
123.500 < 133.000
133.000 < 142.500
>= 142.500
Eenheid: gem. wozwaarde
Bron: BAG_CBS_RGB

Vrijenban (incl.
Delftse Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder (incl.
Schieweg en
Ruiven)

740
750
630
1.000
980
1.380
650

< 120
120 < 180
totaal aantal niet-werkende werklozen 20
180 < 240
240 < 300
totaal a
300 < 360
2400 - Poptahof-Noord
360 < 420
2401 - Poptahof-Zuid
420 < 480
2402 - Bedrijventerrein Voorhof
480 < 540
2403 - Mythologiebuurt
540 < 600
2404 - Aart van der Leeuwbuurt
>= 600
2405 - Roland Holstbuurt
Eenheid: aantal
2406 - Voorhof-Hoogbouw
Bron: UWV
2407 - Multatulibuurt

< 40
40 < 60
60 < 80
80 < 100
100 < 120
120 < 140
140 < 160
160 < 180
180 < 200
gemiddelde
wozwaarde woningen 2017
>= 200
Eenheid: aantal
gemid
Bron: UWV
2400 - Poptahof-Noord
2401 - Poptahof-Zuid
2402 - Bedrijventerrein Voorhof
2403 - Mythologiebuurt
2404 - Aart van der Leeuwbuurt
2405 - Roland Holstbuurt
2406 - Voorhof-Hoogbouw
2407 - Multatulibuurt
< 114.000
114.000 < 123.500
123.500 < 133.000
133.000 < 142.500
>= 142.500
Eenheid: gem. wozwaarde
Bron: BAG_CBS_RGB
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misdrijven (opgemaakte processen-verbaal) Politie 2016 - Wijken (wa 8 gebieden)

Objectieve veiligheid 			

> score: + / -

Voorhof heeft het 1-na hoogste aantal misdrijven
van Delft; hoger dan de Buitenhof, maar lager dan
de Binnenstad. Met name diefstal zonder geweld
is veel hoger dan in de andere wijken (m.u.v.
de Binnenstad). Bijna de helft hiervan is toe te
wijzen aan diefstal van fietsen. Het totaal aantal
geweldsmisdrijven is met 55 aan de lage kant t.o.v.
andere wijken.

Veiligheidsbeleving 			

> score: -

Wat betreft veiligheidsbeleving scoort de Voorhof
ver onder gemiddeld, net boven de Buitenhof.

Eigen bijdrage aan leefbaarheid

> score: - -

Het is opvallend om te zien dat bij de beleving van
de woonomgeving en hoe mensen zelf een bijdrage
leveren aan de leefbaarheid, de score in de Voorhof
ver onder gemiddeld is. Het percentage mensen
dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de
leefbaarheid in de buurt is het laagste van Delft.

Rapportcijfers woonomgeving

Alle informatie heeft betrekking op 2017
en komt uit Data op Maat, de statistische
databank van de gemeente Delft.
(https://delft.buurtmonitor.nl/)

> score: -

Het algemene rapportcijfer wat mensen geven
voor hun woonomgeving is in de Voorhof het
1-na laagst. Op het gebied van sociale samenhang
scoort de Voorhof onder gemiddeld, net boven de
Buitenhof. Op het gebied van kindvriendelijkheid
scoort de wijk bijna gemiddeld.

Binnenstad
Vrijenban (incl.
Delftse Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder (incl.
Schieweg en
Ruiven)

totaal diefstal met diefstal zonder geweldsmisdrijven seksuele Vernielingen Brandstichting overige
misdrijf overige diefstal
aantal
geweld - geweld - totaal
- totaal misdrijven
misdrijven verlaten plaats misdrijven zonder
misdrijven
totaal
WvS verkeersongeval andere geweld
wetten
fietsen
1.666
12
1.249
83
6
91
1
105
48
71
716
699
0
379
38
12
77
5
53
78
57
90
626
365
555

2
0
5

343
189
280

61
37
46

2
3
3

60
31
114

2
2
2

74
56
62

42
33
29

40
14
14

169
42
26

1.011
771
784

14
9
4

713
397
441

55
89
30

9
9
6

59
88
54

4
3
10

68
72
77

56
68
76

33
36
86

337
58
128

<3
belevingspercentages
naar gemeente, wijk, geslacht, leeftijd, etniciteit of opleidingsniveau 2015 - Wijken (wa 8 gebieden)
3<9
9 < 29
Veilig gevoel in de buurt_% dat zich veilig voelt in de buurt Onveilig gevoel in de buurt_% dat zich niet veilig voelt in de buurt
29 < 42
Binnenstad
95%
2%
42 < 56
Vrijenban (incl.
89%
4%
56 < Delftse
71 Hout)
Hof van Delft
95%
2%
71 < 88
Voordijkshoorn
89%
6%
88 < 280
Tanthof (incl.
85%
9%
280Abtswoude)
< 699
Voorhof >= 699
77%
11%
Buitenhof
73%
16%
Eenheid: aantallen
(incl.
Schieweg
en
Ruiven)
92%
5%
Wippolder
Bron: Politie Haaglanden
<4
4<6
belevingspercentages
over de buurt naar gemeente, wijk, geslacht, leeftijd, etniciteit of opleidings 2015 - Wijken (wa 8 gebieden)
6<9
Zich medeverantwoordelijk voelen voor de leefbaarheid in de
Actief geweest in de
9 < 16
buurt_%
buurt_%
16 < 73
Binnenstad
78%
57%
73 < 85
Vrijenban85(incl.
Delftse
Hout)
77%
47%
< 89
Hof van89Delft
77%
47%
< 92
Voordijkshoorn
78%
45%
92 < 95
42%
Tanthof>=(incl.
78%
95 Abtswoude)
Voorhof
63%
36%
Bron: omnibus
Buitenhof
68%
42%
Wippolder (incl. Schieweg en
74%
44%
Ruiven)
< 44
rapportcijfers
44 < 47naar gemeente, wijk, geslacht, leeftijd, etniciteit of opleidingsniveau 2015 - Wijken (wa 8 gebieden)
47 < 47
Rapportcijfer voor de buurt waarin u woont Sociale Samenhang Kindvriendelijkheid van de buurt
47 < 49
Binnenstad
8,1
5,8
6,0
49 < 52
Vrijenban
(incl.
Delftse
Hout)
7,4
6,0
6,7
52 < 57
Hof van57Delft
7,7
6,1
6,6
< 68
Voordijkshoorn
7,5
5,8
7,1
68 < 77
Tanthof77(incl.
7,3
5,6
6,9
< 78Abtswoude)
Voorhof>= 78
6,9
5,1
6,4
Buitenhof
6,6
5,0
6,2
Bron:
omnibus
7,4
5,6
6,1
Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven)
< 5,8

Mensen aanspreken op het bezorgen van
overlast_%
52%
49%
49%
53%
51%
47%
52%
47%

Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder (incl.
Schieweg en
Ruiven)

555
1.011
771
784

<3
3<9
belevingspercentages
naar gemeente, wijk,
9 < 29
29 < 42
Veilig
42 < 56
Binnenstad56 < 71
Vrijenban (incl.
Delftse Hout)
71 < 88
Hof van Delft
88 < 280
Voordijkshoorn
280 < 699
Tanthof (incl.
Abtswoude)
>= 699
Voorhof
Eenheid: aantallen
Buitenhof Politie Haaglanden
Bron:
Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven)

<4
4<6
belevingspercentages
over de buurt naar ge
6<9
Zich
9 < 16
16 < 73
Binnenstad
73 < 85
Vrijenban
85(incl.
< 89 Delftse Hout)
Hof van89Delft
< 92
Voordijkshoorn
92 < 95
Tanthof>=(incl.
95 Abtswoude)
Voorhofomnibus
Bron:
Buitenhof
Wippolder (incl. Schieweg en
Ruiven)

< 44
44 < 47
47 < 47
47 < 49
49 < 52
rapportcijfers
52 < 57naar gemeente, wijk, geslach
57 < 68
Rapp
68 < 77
Binnenstad
77 < 78
Vrijenban
>=(incl.
78 Delftse Hout)
Hof
van
Delft
Bron: omnibus
Voordijkshoorn
Tanthof (incl. Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder (incl. Schieweg en Ruiven)
< 5,8
5,8 < 6,2
6,2 < 6,9
6,9 < 7,4
>= 7,4
Eenheid: aantal
Bron: omnibus

7
Stand van zaken in
de Voorhof
Samenvatting
Voorhof t.o.v. andere wijken

stellingen over de buurt naar gemeente, wijk, geslacht, leeftijd, etniciteit of opleidingsniveau 2015 - Wijken (wa 8 gebieden)
De mensen in deze Het is vervelend in
buurt blijven hier
deze buurt te
graag wonen (aandeel wonen (aandeel
(zeer) eens)
(zeer) eens)
Verbondenheid met de buurt

> score: - -

Bij de stellingen over hoe mensen hun eigen
buurt zien en/of ervaren scoort de Voorhof bij alle
stellingen ver onder gemiddeld. Maar 25% van
de mensen voelt zich verbonden met hun buurt
en 40% geeft aan dat ze de mensen in hun buurt
nauwelijks kennen. Dit duidt op een hoge mate van
anonimiteit in de wijk.

Buurten onderling

Eenzaamheidsscore			

> score: - -

Bij de scores over ervaren eenzaamheid scoort
de Voorhof, samen met de Buitenhof, ver onder
gemiddeld.

Eenzaamheid stellingen		

> score: - -

Bij de 12 stellingen over eenzaamheid scoort de
Voorhof op 11 stellingen ver onder gemiddeld.

Alle informatie heeft betrekking op 2017
en komt uit Data op Maat, de statistische
databank van de gemeente Delft.
(https://delft.buurtmonitor.nl/)

Binnenstad
Vrijenban (incl.
Delftse Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder
(incl. Schieweg
en Ruiven)

De mensen in deze
buurt kennen elkaar
nauwelijks (aandeel
(zeer) eens)

In deze buurt gaan Ik voel me thuis bij
mensen prettig met de mensen in deze
elkaar om (aandeel buurt (aandeel (zeer)
eens)
(zeer) eens)

Ik voel me Ik woon in een gezellige
verbonden met
buurt waar veel
deze buurt
saamhorigheid is
(aandeel (zeer)
(aandeel (zeer) eens)
eens)
45%
30%
36%
29%

69%
64%

2%
4%

31%
18%

67%
62%

50%
45%

64%
60%
60%

4%
3%
3%

20%
21%
24%

67%
62%
56%

53%
52%
42%

43%
35%
33%

33%
27%
23%

40%
40%
57%

8%
12%
3%

40%
34%
27%

44%
44%
63%

33%
35%
46%

25%
28%
32%

19%
17%
23%

<8
8 < 21
21 < 27
eenzaamheidsscores naar gemeente, wijk, geslacht, leeftijd, etniciteit of opleidingsniveau 2015 - Wijken (wa 8 gebieden)
27 < 32
32 < 35
Emotionele eenzaamheid_gemiddelde
Sociale eenzaamheid_gemiddelde Eenzaamheid totaal_gemiddelde score_Ervaren
score_Ervaren eenzaamheid
score_Ervaren eenzaamheid
eenzaamheid
35 < 42
Binnenstad
1,1
1,3
2,4
42 < 46
Vrijenban46(incl.
1,0
1,4
2,2
< 57Delftse
Hout)
57 < 64
Hof van Delft
1,0
1,4
2,4
>= 64
Voordijkshoorn
0,9
1,4
2,3
Bron: omnibus
1,0
1,7
2,6
Tanthof (incl. Abtswoude)
Voorhof
1,6
1,9
3,5
Buitenhof
1,6
1,9
3,5
Wippolder (incl. Schieweg
1,1
1,4
2,4
en Ruiven)
< 1,1
1,1 < 1,4
1,4 < 1,9
stellingen eenzaamheid naar gemeente, wijk, geslacht, leeftijd, etniciteit of opleidingsniveau 2015 - Wijken (wa 8 gebieden)
1,9 < 2,4
>= 2,4
ja
nee
nee
ja
nee
ja
nee
ja
ja
ja
Eenheid: aantal(absoluut)_Er (absoluut)_Ik (absoluut)_Ik (absoluut (absoluut)_Ik (absoluut)_Ik (absoluut (absoluut (absoluut)_Ik (absoluut)_Vaak
is altijd wel
mis een ervaar een niet)_Er
mis vind mijn niet)_Ik heb niet)_Er mis mensen voel ik me in de
Bron: omnibus iemand in echt goede leegte om zijn genoeg gezelligheid kring van
veel
zijn om mij heen steek gelaten
mijn vriend of
mij heen mensen op om mij heen kennissen te mensen op voldoende
beperkt
omgeving
wie ik mensen
vriendin
wie ik in
voor mijn
volledig met wie ik
geval van
dagelijkse
kan mij nauw
narigheid
probleempjes
vertrouwen verbonden
kan
voel
terugvallen
Binnenstad
12%
12%
6%
6%
6%
12%
11%
11%
6%
3%
Vrijenban (incl.
12%
10%
6%
6%
9%
9%
12%
10%
7%
4%
Delftse Hout)
Hof van Delft
14%
10%
6%
8%
8%
13%
13%
9%
8%
5%
Voordijkshoorn
14%
10%
4%
7%
8%
10%
15%
11%
5%
4%
Tanthof (incl.
13%
9%
5%
8%
8%
10%
15%
13%
7%
5%
Abtswoude)
Voorhof
22%
17%
11%
15%
14%
18%
20%
20%
13%
7%
Buitenhof
23%
19%
11%
16%
16%
17%
20%
16%
11%
9%
9%
6%
2%
Wippolder
13%
9%
7%
9%
9%
10%
14%
(incl. Schieweg
en Ruiven)
< 8,0
8,0 < 10,5

nee (absoluut
ja
niet)_Wanneer (absoluut)_Ik
ik daar zou graag
behoefte aan hulp krijgen
heb kan ik om meer
altijd bij mijn mensen te
leren
vrienden
kennen
terecht
6%
7%

7%
5%

7%
7%
7%

7%
6%
4%

11%
10%
6%

11%
7%
4%

Voordijkshoorn
Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder
(incl. Schieweg
en Ruiven)

60
60

40
40
57

<8
8 < 21
21 < 27
27 < 32
32 < 35
35 < 42
42 < 46
eenzaamheidsscores
naar gemeente,
46 < 57
57 < 64
>= 64
Binnenstad
Bron:
omnibus
Vrijenban (incl. Delftse
Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl. Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder (incl. Schieweg
en Ruiven)

< 1,1
1,1 < 1,4
1,4 < 1,9
1,9 < 2,4
stellingen eenzaamheid naar gemeente
>= 2,4
Eenheid: aantal
nee
Bron: omnibus(absoluut)_Er (absolu
is altijd wel
mi
iemand in echt g
mijn vrie
omgeving
vri
voor mijn
dagelijkse
probleempjes
Binnenstad
Vrijenban (incl.
Delftse Hout)
Hof van Delft
Voordijkshoorn
Tanthof (incl.
Abtswoude)
Voorhof
Buitenhof
Wippolder
(incl. Schieweg
en Ruiven)
< 8,0
8,0 < 10,5
10,5 < 13,0
13,0 < 15,5
>= 15,5
Bron: omnibus

12%
12%
14%
14%
13%
22%
23%
13%

8
Stand van zaken in
de Voorhof
Samenvatting
Voorhof t.o.v. andere wijken
Buurten onderling

Alle informatie heeft betrekking op 2017
en komt uit Data op Maat, de statistische
databank van de gemeente Delft.
(https://delft.buurtmonitor.nl/)
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Overzichtskaarten
inventarisatie
Bezit woningbouwcorporaties
Voorzieningen
Grondeigendom
Groen en water
Vervanging gas en riolering
Vervanging gas en energielabel

Bezit woningbouwcorporaties

Locatie voorzieningen en aantal bedrijven en werkzame personen per buurt
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Overzichtskaarten
inventarisatie
Bezit woningbouwcorporaties
Voorzieningen
Grondeigendom
Groen en water
Vervanging gas en riolering
Vervanging gas en energielabel

Grondeigendom

Groen en water
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Overzichtskaarten
inventarisatie
Bezit woningbouwcorporaties
Voorzieningen
Grondeigendom
Groen en water
Vervanging gas en riolering
Vervanging gas en energielabel

Beoordelingsdata riolering en vervangingsdata gasleidingen

Vervangingsdata gasleidingen en energielabels van gebouwen
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Studie potentieel
zonne-energie
Toelichting
Delft heeft als ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn. Dat betekent
dat er geen door fossiele brandstof
veroorzaakte CO2-emissies op Delfts
grondgebied meer plaats mogen
vinden.
Wat betreft mobiliteit lijkt elektrisch
verkeer momenteel de grootste
kanshebber om het stokje van
benzine- en dieselauto’s over te
nemen. Om energieneutraal te zijn
moet de elektriciteit die hiervoor
nodig is wel duurzaam opgewekt
worden, bijvoorbeeld door
zonnepanelen.
In deze korte studie is gekeken wat de
potentie is voor zonne-energie van de
grotere parkeeplaatsen in de Voorhof.

Potentie zonne-energie
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Toename
verkeersintensiteit
Toelichting
In het kader van het toevoegen
van 15.000 woningen in Delft,
conform Agenda Delft 2040, heeft de
gemeente in 2017 de te verwachten
verkeersintensiteit geactualiseerd.

Wegencategorisering volgens het LVVP (2005)

Overzicht verkeersintensiteit op basis van cijfers uit 2017

Toename verkeersintensiteit in 2040:
situatie 2016
situatie 2040 met 15.000 woningen extra
situatie 2040 met 15.000 woningen en noordelijke aansluiting
M. Nijhofflaan op Beatrixlaan

De uitkomsten van de verschillende
modellen zijn op de kaart hiernaast
weergegeven. Deze cijfers zijn
gebruikt als uitgangspunt bij
de scenario’s die gemaakt zijn
voor de Voorhofdreef en als
achtegrondinformatie bij de studie
naar het verdichten en/of versmallen
van de Prinses Beatrixlaan.

19.000
33.300
30.800

22.000
36.000
29.600
13.000
15.500
6.400

tot circa 20.000
voertuigen per etmaal
2x1 rijstrook mogelijk >
versmallen Voorhofdreef
mogelijk (t/m F. van
Eedenlaan)

14.000
15.700
16.300
16.000
21.200
20.400
14.000
24.100
22.800

11.000
8.200
8.100

33.000
49.700
49.600

Overzicht infrastructurele projecten, bron: gemeente Delft

7.000
11.200
15.900

7.000
11.200
15.900

11.000
11.400
11.800

11.000
17.600
14.900

16.000
21.200
35.300

41.000
48.200
48.400

P

40.000
68.900
68.400

34.000
50.700
50.400

2017 - 2025
Dekking

Auto
Openbaar Vervoer
Fiets
0

500

1000 m

2018 - 2019
Kader Nota
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Vergelijking centraal park Voorhofdreef met Aboretum-Heempark in Delft:
Het Aboretum heeft een grote verscheidenheid aan type begroeing.
Door de indeling in zones onstaan verschillende aangename verblijfsruimtes
met ieder hun eigen kwaliteit.

Studie centraal park
Voorhofdreef

Opp. park Voorhofdreef: 23.000 m2
Opp. Aboretum: 80.000 m2
De getekende oplossing beslaat
30% van het oppervlak van het
Aboretum-Heempark.

Toelichting
Het versmallen van de Voorhofdreef
biedt kansen voor de aanleg van
een park. Het meest voor de hand
liggend is een smal en langgerekt
park op de plek van het te verdwijnen
weggedeelte. Deze twee pagina’s laten
een studie zien naar een breder park
centraal in de Voorhof. Het betreft het
gebied tussen de Menno ter Braak- en
de Jan Campertlaan, waar ook een
basisschool in ligt, en het BosboomToussaintplein.

Kansen
•
•
•
•

•
•
•

School Eglantier, uitbreiding van educatie. Creëren
van een buitenklaslokaal.
Creëren van ontmoetingsplekken, bijvoorbeeld bij
moestuinen.
Geen kijkgroen maar ruimte voor activiteit, zoals
sport of tuinieren.
Groenconnectie versterken tussen Voorhofdreef
en met Beatrixlaan of Kruithuisweg die verbonden
zijn met het gebied Midden-Delfland.
Ecologische barriere Kruithuisweg verminderen.
Ecologische structuur creëren langs minder drukke
weg (versmallen Voorhofdreef).
Lange duikers vervangen door oppervlaktewater
en daarmee ook wateroverlast verhelpen.
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Centraal park Voorhofdreef
1.

Nat gebied
Mix van Wilgen (type: Bos-, Laurier-, Kat-, Amandelwilg)
2.
Laag en halfhoge begroeïng
Weidekruiden en Rode kornoelje
3.
Eetbare bomen
Kers, Appel, Linde en Vuilboom met bijenkast.
4.
Buitenlokaal
Ratelpopulier (ogen,witte stam) en Beuk (donkere stam)
5.
Eetbare struiken
Meidoorn, Vlier, Hazelnoot,
6.
Moestuintjes
7.
Eiland met witte stammen
Zachte berk, Ruwe berk, Zwarte els
8.
Halfhoge struiken
Gelderse roos, Hondse roos, Lijsterbes
9., 10. & 11. Parkachtig, gras met Krentenboom en Jasmijnstruik

Studie centraal park
Voorhofdreef
Toelichting
Het versmallen van de Voorhofdreef
biedt kansen voor de aanleg van
een park. Het meest voor de hand
liggend is een smal en langgerekt
park op de plek van het te verdwijnen
weggedeelte. Deze twee pagina’s laten
een studie zien naar een breder park
centraal in de Voorhof. Het betreft het
gebied tussen de Menno ter Braak- en
de Jan Campertlaan, waar ook een
basisschool in ligt, en het BosboomToussaintplein.

Voordelen kwalitatief groen
* verhogen biodiversiteit
* meer waterberging
* verbeteren luchtkwaliteit
* verminderen hittestress
* bevorderen van gezondheid
* creëren van sociale plekken

16
Verdichten en/of
versmallen van de
Prinses Beatrixlaan
Aanleiding
Kenmerken
Versmallen - verkeersfunctie
Versmallen - ontwikkelruimte
Verdichten
Kans 1: Aart van der Leeuwlaan als
levendige woonstraat
Kans 2: Prinses Beatrixlaan als groene
achtertuin
Bezonningsstudies
Uitwerking kansenkaart

Aanleiding: verdichten en/of versmallen van de Prinses Beatrixlaan ?
In het kader van de kansenkaarten Voorhof is onderzocht of en welke kansen er zijn voor
ontwikkeling en kwaliteitsverbetering door het versmallen en/of verdichten van de Prinses
Beatrixlaan. Het versmallen betreft een wijziging van 2x2 rijbanen naar 1x2 rijbanen.
Vanuit verschilende vakgebieden binnen de gemeente was verdichten van de Prinses
Beatrixlaan aangegeven als een te onderzoeken mogelijkheid. Redenen hiervoor waren:
1. Omdat er meerdere ontwikkellocaties (5) grenzen aan de weg zou een eventuele
verandering van het profiel nu kansrijk zijn, omdat dat met de herontwikkeling van de
locaties meegekoppeld kan worden.
2. Mogelijk ontstaat er extra ontwikkelruimte naast de al bestaande locaties.
3. Mogelijk kunnen de wijken Buitenhof en Voorhof beter met elkaar verbonden worden.
4. Het zuidelijk deel van de Beatrixlaan (tussen de Buitenhof en de Voorhof) geeft geen zicht
op de (stedelijke) indentiteit van de aangrenzende wijken, maar is een groene corridor. Een
herprofilering zou ervoor kunnen zorgen dat de stad meer zichtbaar is aan de Beatrixlaan.

Opnamedatum afbeelding: mei 2015

Google, Inc.
Street View - mei 2015

https://www.google.nl/maps/@51.9908659,4.3505579,3a,75y,18.6h,88.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxCdYJcq8E_OazWQhae7EWA!2e0!7i13312!8i6656

In dit achtergronddocument wordt eerst ingegaan op de kenmerken van de Prinses
Beatrixlaan in relatie tot haar omgeving. Daarna worden de bevindingen m.b.t versmalling
en verdichting beschreven. Als laatste wordt toegelicht welke keuzes er gemaakt zijn bij de
uitwerking van de kansenkaart..

© 2017 Google

Delft, Zuid-Holland

1/1
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Verdichten en/of
versmallen van de
Prinses Beatrixlaan

Kenmerken Prinses Beatrixlaan
De Beatrixlaan is een 8 km lange weg die vanaf Delft Zuid richting Den Haag loopt en heeft
over de hele lengte 2x2 rijbanen. Het profiel van de Beatrixlaan verschilt ter hoogte van
verschillende gebieden. Wat valt op bij de profielen van de Beatrixlaan:

Kenmerken

•
•
•

Versmallen - verkeersfunctie

•

Aanleiding

Verschil in breedte van het profiel (tussen de 30-90 m).
Tussen punt 2 en 4 staat een geluidscherm aan een zijde van de weg.
Naast de Beatrixlaan ligt vaak een bufferzone met groen en water, tevens de
ecologische hoofdstructuur.
De bebouwing naast deze weg is vaak hoger dan 10 meter.

Versmallen - ontwikkelruimte
Verdichten
Kans 1: Aart van der Leeuwlaan als
levendige woonstraat
Kans 2: Prinses Beatrixlaan als groene
achtertuin
Bezonningsstudies
Uitwerking kansenkaart

Profiel Prinses Beatrixlaan, ter hoogte van:
1.
2.
3.
4.
5.

het Wilhelminapark
Chirugijnstraat
Ocarinalaan (Rijswijk)
Persijnlaan (DSM)
Pijperring (fietstunnel Buitenhof / Voorhof)
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Versmallen - ontwikkelruimte

Versmallen Prinses Beatrixlaan - verkeersfunctie
Bij het nadenken over het versmallen van de Prinses Beatrixlaan moet als eerste gekeken
worden naar de verkeersfunctie van de weg. In de Strategische Agenda Mobillieit van de
gemeente uit 2013 is de gewenste situatie voor de hoofdverbindingen van het wegverkeer
aangegeven.

In dit kader is ook de gewenste versmalling van de Voorhofdreef, als vervolg op de al
gerealiseerde versmalling van de Papsouwselaan, een logische stap. Het versmallen van de
Beatrixlaan is in tegenspraak met de beoogde structuur en zal ongetwijfeld leiden tot meer
verkeer op de Buitenhof- en Voorhofdreef, wat niet aansluit bij de ambitie om wegen in
woongebieden zo veel mogelijk rustig te laten zijn.

De Prinses Beatrixlaan is een van de ‘stroomwegen’, naast de A4, A13 en de N470, die
zorgen voor een goede ontsluiting van Delft. De Voorhofdreef en De Buitenhofdreef zijn
wijkontsluitingswegen, wegen die de verkeersfunctie combineren met een meer verblijvende
functie. Volgens de Strategische Agenda Mobiliteit “beoogt Delft met deze onstluitingsstructuur
het verkeer te ordenen en te bundelen op wegen die hiervoor zijn toegerust en wegen in
woongebieden zo veel mogelijk rustig te laten zijn. “

Het versmallen van de Beatrixlaan sluit, in tegenstelling tot het versmallen van de
Voorhofdreef, dus niet aan bij de huidige visie op het goed ontsluiten van de stad, maar
is een ingreep die de ontsluitingsstructuur van het zuidelijk deel van Delft structureel
verandert.

Verdichten
Kans 1: Aart van der Leeuwlaan als
levendige woonstraat
Kans 2: Prinses Beatrixlaan als groene
achtertuin

Schema 1:
ontsluitingsstructuur volgens Strategische Agenda
Mobillieit met de Beatrixlaan als stroomweg
en de Buitenhofdreef en Voorhofdreef als
wijkontsluitingswegen.

afbeelding: Strategische Agenda Mobillieit (2013) Gemeente Delft

Vo or ho fd re ef

Be atr ixlaan

Bu ite nh of dr ee f

Be atr ixlaan

Bu ite nh of dr ee f

Uitwerking kansenkaart

Vo or ho fd re ef

Bezonningsstudies

Schema 2:
ontsluitingsstructuur wanneer de Beatrixlaan
versmald wordt waardoor de Buitenhof- en de
Voorhofdreef de functie van ‘stroomweg’ over gaan
nemen.
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Versmallen Prinses Beatrixlaan - ruimte voor ontwikkelingen
De (ontwikkel)ruimte die onstaat bij het versmallen van 2x2 naar
2x1 rijbaan is hieronder voor de Voorhofdreef en de Prinses
Beatrixlaan vergeleken.
In de doorsnedes is te zien dat bij versmallen van de Voorhofdreef
een strook met een breedte van circa 42 meter als (ontwikkel)
ruimte aan te duiden is en bij de Beatrixlaan een strook met een
breedte van circa 38 meter. Beide afstanden zijn gemeten tussen
de resterende rijbaan en de waterstructuur.

Belangrijk is te beseffen dat deze stroken niet ‘leeg’ zijn: de
bomen en het groen van de Voorhofdreef en de Beatrixlaan
zijn onderdeel van de ecologische hoofdstructuur van Delft. Bij
een eventuele ‘ontwikkeling’ zal dit groen, evenals de fiets- en
wandelroutes die aanwezig zijn, meegenomen moeten worden.
Een duidelijk verschil tussen de Beatrixlaan en de Voorhofdreef is
dat er bij de Beatrixlaan aan twee zijden van de weg watergangen
aanwezig zijn. Op pagina 27 wordt hier nog verder op ingegaan.

Versmallen - ontwikkelruimte
Verdichten
Kans 1: Aart van der Leeuwlaan als
levendige woonstraat
Kans 2: Prinses Beatrixlaan als groene
achtertuin
Bezonningsstudies
Uitwerking kansenkaart

versmallen Voorhofdreef: weghalen westelijke rijbaan > ontwikkelruimte
tussen resterende rijbaan en waterstructuur : 42 m inclusief fiets- en voetpad.
0

100

200m

http://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a947230fdb5e40adb58c445da656fbd2

versmallen Beatrixlaan: weghalen oostelijke rijbaan > ontwikkelruimte
tussen resterende rijbaan en waterstructuur : 38 m inclusief fietspad.
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Pr. Beatrixlaan - Google Maps

Pr. Beatrixlaan

Verdichten Prinses Beatrixlaan - ruimte voor ontwikkelingen
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van verdichting van de Prinses
Beatrixlaan is niet uitgegaan van een versmalling naar 2x1 rijbanen. Dit omdat
het maar zeer de vraag is of een dergelijke versmalling wenselijk is in het kader
van de goede bereikbaarheid van Delft.

Prinses Beatrixlaan

Onderzocht is of verdichting mogelijk is met behoud van de huidige
verkeersfunctie van de Prinses Beatrixlaan, dus 2x2 rijbanen, waarbij wel
uitgegaan kan worden van het terugbrengen van de maximum snelheid naar 50
km/uur.
Een dergelijke weg kan een stedelijke boulevard genoemd worden; daar zijn
veel voorbeelden van te vinden. In Delft is bijvoorbeeld de Westlandseweg ter
hoogte van brandweer hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de Laan
op Zuid in Rotterdam. Onder een stedelijke boulevard verstaan we een weg met
een breedte van circa 50 tot 60 meter tussen de bebouwing met:
• adressen en toegangen aan de straat
• gebundelde verkeersstromen: autoverkeer, parkeren, fiets, voetganger
• hoge dichtheid in woningen en voorzieningen
• levendige openbare ruimte
Een dergelijke weg sluit aan bij de wens om de stad meer zichtbaar te maken
vanaf de Beatrixlaan.
Om te onderzoeken of de Prinses Beatrixlaan in een stedelijke boulevard
getransformeerd kan worden is de plattegrond van de Laan op Zuid in
Rotterdam geprojecteerd op de plattegrond van de Beatrixlaan. Op de volgende
pagina’s wordt dit stapsgewijs toegelicht.

3/13/2018

Westlandseweg - Google Maps

Westlandseweg

Westlandseweg
Opnamedatum afbeelding: mei 2015

© 2017 Google

Delft, Zuid-Holland
Google, Inc.
Street View - mei 2015

https://www.google.nl/maps/@51.9908659,4.3505579,3a,75y,18.6h,88.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxCdYJcq8E_OazWQhae7EWA!2e0!7i13312!8i6656
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S106 - Google Maps

S106

Laan op Zuid, Rotterdam
Opnamedatum afbeelding: aug. 2017

© 2018 Google

Delft, Zuid-Holland
Google, Inc.
Street View - aug. 2017

https://www.google.nl/maps/@52.0027229,4.3550447,3a,75y,244.88h,93.91t/data=!3m6!1e1!3m4!1svrpmyTRh7UC6IRzNH3p5-g!2e0!7i13312!8i6656
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Bestaande situatie

Stap 1: projectie van de plattegrond van de laan op Zuid
op de Beatrixlaan

Bestaande situatie
Aan beide zijden van de Prinses Beatrixlaan bevindt zich
een watergang en een groenzone met dichte begroeiing. De
ontwikkellocaties zijn aangegeven met rood.
Stap 1: projectie van de plattegrond van de laan op Zuid
op de Beatrixlaan
De Laan op Zuid is eveneens een weg met 2x2 rijstroken en
een groene middenberm, net als de Prinses Beatrixlaan. Aan
weerszijden bevindt zich echter geen groen en water, maar
parkeerplaatsen, fietsen, stoepen en toegangen van woonen kantoorgebouwen.
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Problemen met groen en water bij inpassing
Bij inpassing van een stedelijke boulevard als de Laan op
Zuid op de plek van de Prinses Beatrixlaan ontstaan er
diverse problemen op het gebied van groen en water:
• De dubbele watergang langs de Beatrixlaan maakt
transformatie tot stedelijke boulevard zeer ingewikkeld:
het water moet omgeleid worden en gecompenseerd op
ontwikkellocaties.
• De ontwikkellocaties worden niet groter maar kleiner
doordat er op de ontwikkellocaites ruimte gemaakt moet
worden voor oost-west wegen en water moet worden
gecompenseerd.
• Door deze ingreep verdwijnt er 25.000 m2 groen van de
Ecologische hoofdstructuur. Dit is vergelijkbaar met de
oppervlakte van de locaties van Abtswoude en Stefanna
samen. Om verdwijnen van het groen te compenseren
zullen deze twee locaties groen moeten worden in plaats
van bebouwd.
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Uitwerking kansenkaart
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Waterstructuur aan weerszijden van de Beatrixlaan.
bron: legger Hoogheemraadschap van Delfland

http://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a947230fdb5e40adb58c445da656fbd2

Ontwikkellocaties worden kleiner worden door toevoegen
van wegen tussen de Aart van der Leeuw- en Beatrixlaan.
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Stap 2: bewerking van de plattegrond van de Laan
op Zuid zodanig dat deze aansluit op de aanwezige
structuren van Voorhof en Buitenhof

Problemen met ruimtelijke kwaliteit en verkeer
Bij inpassing van een stedelijke boulevard als de Laan op
Zuid op de plek van de Prinses Beatrixlaan ontstaan er
diverse problemen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit
en verkeer:
• Doorgaande bebouwing langs weg (om een levendig
straatbeeld te krijgen) is op circa de helft van het te
bekijken gebied niet mogelijk omdat de bestaande
bebouwing al te dicht bij de weg staat en er dus geen
nieuw volume tussen kan.
• Het kleinschalige groene woonmilieu van de
Vrijheidsbuurt en Pijpering met eengezinswoningen en
lage flats sluit niet aan bij het karakter van een stedelijke
boulevard.
• De oost-west wegen in de Vrijheidsbuurt en Pijpering
die doorgetrokken kunnen worden richting de Prinses
Beatrixlaan zijn ingericht als woonerf. Deze kunnen niet
zomaar aangesloten worden op een 50 km weg.
• Er onstaat een dubbele noord-zuid ontsluiting voor de
locaties tussen de Beatrix- en de Aart van der Leeuwlaan.
Dit is overbodig asfalt en het draagt niet bij aan sociale
veiligheid om verkeersstromen zo te spreiden.
• Er wordt een mogelijkheid gecreëerd voor sluipverkeer
in de Aart van der Leeuw- en Roland Holstbuurt.
• Wanneer de Beatrixlaan geen stroomweg meer is, zullen
de de Voorhofdreef en de Buitenhofdreef drukker (en
mogelijk onveiliger) worden.
• Oost-west verbindingen sluiten niet logisch op elkaar
aan. Dit is verklaarbaar uit het feit dat Buitenhof en
Voorhof een andere stedenbouwkundige structuur
hebben. De buurten en straten in de Voorhof zijn
noord-zuid georiënteerd, terwijl de buurten en straten
in de Buitenhof oost-west georiënteerd zijn, richting de
Buitenhofdreef. In het structuurplan voor de Voorhof
en de Buitenhof van Van Embden is dit al te zien. Je zou
kunnen zeggen dat de Prinses Beatrixlaan is ontworpen
als een band tussen twee stoffen met een verschillend
patroon. Het verweven van deze twee verschillende
patronen is niet vanzelfsprekend en kan alleen als
beide stedenbouwkundige weefsels ingrijpend worden
aangepast.

Structuurplan van Van Embden
bron: Concept Visie Buitenhof/Voorhof-Noord (2003)
gemeente Delft

Oost-west structuur Buitenhof en noord-zuid structuur
Voorhof met de Prinses Beatrixlaan als ‘scheidingsband’.
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Stap 3: Aart van der Leeuwlaan als levendige woonstraat
met ruimte voor zelfbouw en CPO.

Het inzetten van de verschillende ontwikkellocaties om
de Prinses Beatrixlaan om te vormen tot een levendige
en stedelijke boulevard is dus geen realistische optie en
daarom in de kansenkaarten niet meegenomen.
De ontwikkellocaties kunnen echter wel goed ingezet
worden om de Aart van der Leeuwlaan te transformeren
tot een levendige woonstraat. Wanneer de grote
parkeerterreinen die nu aan de Aart van der Leeuwlaan
grenzen, meegenomen worden in de scope van de
ontwikkellocaties onstaat ruimte voor meerdere rijtjes
eengezinswoningen langs de Aart van der Leeuwlaan. In het
blad ‘samenvatting’ van de kansenkaart Voorhof Zuidwest is
deze transformatie schematisch weergegeven.
De eengezinswoningen kunnen ontwikkeld worden door
middel van zelfbouw of CPO, een type ontwikkeling wat
succesvol in Nieuw Delft wordt toegepast en waar in Delft
veel vraag naar is.

foto’s Nieuw Delft, bron: gemeente Delft

bestaande situatie Aart van der Leeuwlaan

impressie Aart van der Leeuwlaan: wonen aan de straat en uitbreiding kwaliteit bestaand groen.
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Stap 4: Prinses Beatrixlaan als groene achtertuin.

Naast ruimte voor eengezinswoningen aan de Aart van
der Leeuwlaan is er ook ruimte voor hoogbouw op de
ontwikkellocaties aan de kant van de Prinses Beatrixlaan.
Deze hoogbouw zal zorgvuldig ingepast moeten worden
tussen de bestaande hoogbouw waarbij rekening gehouden
moet worden met bezonning en ruimtelijke kwaliteit.
Appartementen voor verschillende doelgroepen in de
nieuwe hoogbouw kunnen op het westen geörienteerd
worden (ontsluiting aan de oostzijde), waardoor ze uitkijken
op de groene Beatrixlaan en Buitenhof. Dit groen kan gezien
worden als de ‘achtertuin’ van de hoogbouw, zoals dat nu
ook door bewoners van de bestaande hoogbouw gezien
en gewaardeerd wordt, zoals blijkt uit foto’s op Funda van
appartementen die te koop staan.

foto’s uitzicht op groene Beatrixlaan, bron: Funda

2/12/2018

Google Maps

De Prinses Beatrixlaan blijft een belangrijke verbinding voor
groen, water en verkeer en blijft eveneens ecosysteemdiensten leveren, zoals afvang van fijnstof, dempen van
geluid, koeling door groen en vasthouden van regenwater.

bestaande situatie Prinses Beatrixlaan
Afbeeldingen ©2018 Google,Kaartgegevens ©2018 Google

https://www.google.nl/maps/@51.9878821,4.3503891,200a,35y,25.03h,58.89t/data=!3m1!1e3

impressie hoogbouw aan Prinses Beatrixlaan
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Bezonningsstudie model 1

Bezonningsstudie model 2

Bezonningsstudies
Voor 2 verschillende modellen zijn bezonningsstudies
gemaakt om te onderzoeken of eengezinswoningen op
de ontwikkellocaties en locaties van her in te richten
parkeerplaatsen aan de Aart van der Leeuwlaan niet te
veel beschaduwd worden door de bestaande flats en door
nieuwe hoogbouw op de ontwikkellocaties aan de kant
van de Beatrixlaan. Voor beide modellen is te zien dat
eengezinswoningen voldoende zon kunnen ontvangen
en dat voor de bestaande flats de bezonning nauwelijk
vermindert.

Aanleiding
Kenmerken
Versmallen - verkeersfunctie
Versmallen - ontwikkelruimte
Verdichten
Kans 1: Aart van der Leeuwlaan als
levendige woonstraat
Kans 2: Prinses Beatrixlaan als groene
achtertuin
Bezonningsstudies
Uitwerking kansenkaart

zon: 21 maart/oktober 14.00

zon: 21 maart/oktober 14.00
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Bezonningsstudie model 3

Model 3
Nadat bleek dat verdichten van de Prinses Beatrixlaan tot
stedelijke boulevard met behoud van de verkeersfunctie
van 2x2 rijbanen geen realistische optie is, is op verzoek nog
bekeken welke ontwikkelruimte ontstaat bij versmallen van
de Prinses Beatrixlaan naar 1x2 rijbanen, ook al is dit vanuit
verkeersoogpunt niet wenselijk.

Aanleiding
Kenmerken
Versmallen - verkeersfunctie
Versmallen - ontwikkelruimte

Wanneer de oostelijke rijbaan vervalt, komt een smalle
strook vrij tussen de westelijke rijbaan en de watergangen;
in de schets hiernaast is deze gestippeld aangegeven.
Op deze strook zijn in het bezonningsmodel Urban Villa’s
geplaatst, van circa 400 m2 en 6 lagen hoog met circa 20
appartementen. Doordat de strook zo smal is komen de
Urban Villa’s zeer dichtbij de getekende nieuwe hoogbouw
op de ontwikkellocaties, soms is er maar 20 meter
tussenruimte. Dit is geen acceptabele afstand bij een
dergelijke hoogte.

Verdichten
Kans 1: Aart van der Leeuwlaan als
levendige woonstraat
Kans 2: Prinses Beatrixlaan als groene
achtertuin
Bezonningsstudies
Uitwerking kansenkaart

Bebouwing op de smalle strook die vrijkomt bij versmallen
van de Beatrixlaan heeft drie gevolgen:
1. Het vermindert de woonkwaliteit voor de nieuwbouw op
de ontwikkellocaties en voor de bestaande woningen.
Niet alleen omdat de Urban Villa’s te dichtbij staan,
maar ook omdat zij in de plaats komen van groen en
de woningen in de nieuwe en bestaande hoogbouw
daarmee van hun groene omgeving en uitzicht ontdoen.
2. Het aantal woningen wat op de ontwikkellocaties
gebouwd kan worden vermindert omdat er ruimte
gereserveerd moet worden voor wegen en op
sommmige plekken de afstand tussen bebouwing
groter zal moeten worden. Hierdoor zal bebouwing van
de strook die door een eventuele versmalling van de
Beatrixlaan vrijkomt niet veel extra woningen opleveren.
3. Het verlies van het groen van de ecologische zone
waarvoor de Urban Villa’s in de plaats komen, zal op een
andere plek gecompenseerd moeten worden.

zon: 21 maart/oktober 14.00
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Stap 6: uitwerking kansenkaart

Kansenkaart
In de kansenkaart is model 2 uit de bezonningsstudie
verder uitgewerkt. Door de herhaling van het L-vormige
volume met het hoogste deel dwars op de richting van de
bestaande hoogbouw ontstaat een dynamisch beeld en
blijft in de stedenbouwkundige opzet het princiope van zich
herhalende stempels, wat zo kenmerkend is voor wijken uit
deze bouwperiode, in stand.
De Prinses Beatrixlaan blijft in de kansenkaarten een
belangrijke verbinding voor groen, water en verkeer en blijft
eveneens de ecosysteemdiensten leveren die zij nu ook
levert, zoals afvang van fijnstof, dempen van geluid, koeling
door groen en vasthouden van regenwater.

impressie hoogbouw aan Prinses Beatrixlaan

In de kansenkaart is wel een andere inrichting voorgesteld
voor de Beatrixlaan: een parkachtiger inrichting met
afwisselende beplanting en open en gesloten delen.
Hierdoor kan de biodiversiteit vergroten, onstaat meer zicht
op de achterliggende bebouwing en wordt de fietsverbinding
richting het ‘buitengebied’ zoals het Abtswoudesepark en het
Abtswoude Bos aantrekkelijker.
bestaande situatie Prinses Beatrixlaan

impressie parkachtige inrichting Prinses Beatrixlaan
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Bestaande situatie

Toelichting
In het gebied rond de Vulcanusweg zijn
diverse ontwikkelingen:
1. de herontwikkeling van station
Delft Zuid, inclusief de aanleg van
een oost-west fietstunnel.
2. een gewenste oost-west fietsroute
naar de TU-wijk via de nog aan te
leggen Gelatinebrug,
3. uitbreiding van het spoor en herontwikkeling van bedrijvenkavels
aan de Vulcanusweg,
4. eventueel herprofilering van de
Vulcanusweg zelf zodat deze beter
aansluit bij het gewenste woonwerkmilieu.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de
gemeente dat in de Multatulibuurt het
veiligheidsgevoel relatief laag is. Meer
ogen op de straat en overzichtelijkere
en doorgaande straten zouden kunnen
helpen om dit te verhogen.
In het kader van deze ontwikkelingen is
het interessant om de aansluiting van
de Vulcanusweg op andere straten en
de fietsroutes door het gebied opnieuw
te bezien. Om de verschillende
mogelijkheden in beeld te brengen zijn
een aantal varianten getekend.

Variant 1
• Doortrekken van de Isaäc Da Costalaan en het Arthur
van Schendelplein naar de Vulcanusweg (verplaatsen Lidl
naar De Hoven Passage) voor autoverkeer.
• Fietsroute over nieuwe langzaamverkeersroute door
Voorhofpark, Nicolaas Beetslaan en nieuwe tunnel onder
spoor.
Variant 2
• Doortrekken van de Isaäc Da Costalaan en Nicolaas
Beetslaan naar de Vulcanusweg voor autoverkeer.
• Fietsroutes op alledrie de plekken waar nieuwe
langzaamverkeersverbinding door Voorhofpark wordt
voorgesteld naar de Vulcanusweg en van daaruit
aansluiting op nieuwe tunnel onder spoor.
• “Fietsknoop” bij station Zuid ontvlechten door fietsroute
ter hoogte van Frederik van Eedenlaan los te halen van
Vulcanusweg.

Variant 1

Variant 2
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Variant 3
• Doortrekken van de Isaäc Da Costalaan en het Arthur
van Schendelplein naar de Vulcanusweg (verplaatsen Lidl
naar De Hoven Passage) voor auto- en fietsverkeer.
• Nieuwe fietstunnel onder spoor in het verlengde van
Arthur van Schendelplein zodat er een doorlopende
duidelijke hoofdfietsroute onstaat door de hele Voorhof.
• “Fietsknoop” bij station Zuid ontvlechten door
“fietsrotonde” in het verlengde van de Vulcanusweg.

Ontsluiting station
Zuid en Vulcanusweg

Variant 4
• Doortrekken van Bosboom-Toussaintplein en Arthur van
Schendelplein naar de Vulcanusweg (verplaatsen Lidl
naar De Hoven Passage) voor auto- en fietsverkeer.
• Nieuwe fietstunnel onder spoor in het verlengde van
Arthur van Schendelplein zodat er een doorlopende
duidelijke hoofdfietsroute onstaat door de hele Voorhof.
• “Fietsknoop” bij station Zuid ontvlechten door fietspad
langs Vulcanusweg naar zuiden door te laten lopen.

Bestaande situatie
Variant 1
Variant 2
Variant 3
Variant 4
Kansenkaart

Kansenkaart
• Isaäc Da Costalaan en Nicolaas Beetslaan beiden doortrekken naar de Vulcanusweg voor auto- en fietsverkeer.
• Nieuwe fietstunnel onder spoor in het verlengde van
Arthur van Schendelplein, met fietspad op de plek van
de Lidl (verplaatsen naar De Hoven passage) zodat er
een doorlopende duidelijke hoofdfietsroute onstaat
door de hele Voorhof.
Variant 3

Toelichting
In het gebied rond de Vulcanusweg zijn
diverse ontwikkelingen:
1. de herontwikkeling van station
Delft Zuid, inclusief de aanleg van
een oost-west fietstunnel.
2. een gewenste oost-west fietsroute
naar de TU-wijk via de nog aan te
leggen Gelatinebrug,
3. uitbreiding van het spoor en herontwikkeling van bedrijvenkavels
aan de Vulcanusweg,
4. eventueel herprofilering van de
Vulcanusweg zelf zodat deze beter
aansluit bij het gewenste woonwerkmilieu.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van de
gemeente dat in de Multatulibuurt het
veiligheidsgevoel relatief laag is. Meer
ogen op de straat en overzichtelijkere
en doorgaande straten zouden kunnen
helpen om dit te verhogen.
In het kader van deze ontwikkelingen is
het interessant om de aansluiting van
de Vulcanusweg op andere straten en
de fietsroutes door het gebied opnieuw
te bezien. Om de verschillende
mogelijkheden in beeld te brengen zijn
een aantal varianten getekend.

Variant 4

Kansenkaart
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Maatregelen

Klimaatadaptatie in de kansenkaarten Voorhof
Tegelijkertijd met het ontwikkelen van de kansenkaarten voor de Voorhof, is er door de gemeente
Delft een stresstest klimaatadaptatie uitgevoerd en een klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld.
Tussentijds is de informatie uit de stresstest gedeeld zodat deze meegenomen kon worden in de
kansenkaarten Voorhof.
Optimaliseren watersysteem
Het noordelijk deel van de Voorhof is onderdeel van de Hoge Abstwoudse polder en het zuidelijk
deel van de Lage Abtswoudse polder. De polderkade loopt ten zuiden van de watergang langs de E.
du Perronlaan en de watergang langs de Minervaweg. Bij station Deft Zuid bevindt zich het gemaal
dat het water uit de Hoge en de Lage Abtswoudsepolder de Schie in pompt.
In de kansenkaarten zijn verschillende voorstellen gedaan om de waterstructuur te verbeteren
en zo de afvoercapaciteit van het systeem bij hevige regenval te vergroten en de waterkwaliteit
te verbeteren. op pagina 32 is dit schematisch weergegeven. In de watersysteemanalayse van
de gemeente Delft uit 2005 is voor de Hoge en de Lage Abtswoudse polder de ambitie van
een circulatiesysteem aangegeven. De in de kansenkaarten voorgestelde aanpassingen geven
aanleiding om het functioneren van het watersysteem in de Hoge en de Lage Abtswoudse polder in
een vervolgstudie nader te bezien.

Hoge Abtswoudse polder
waterpeil -1.50 m NAP

polderkade

Schematische weergave
waterpeilen in de Voorhof
Lage Abtswoudse polder
waterpeil -2.70 m NAP

afvoer naar
de Schie

Voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval
In de stresstest klimaatadaptatie is de te verwachten wateroverlast bij een bui van 60 mm/uur in
beeld gebracht. Deze overlastlocaties zijn op pagina 33 schematisch weergegeven met daarnaast
de maatregelen die in de kansenkaarten zijn opgenomen om deze deze overlast te voorkomen.
Veel van deze maatregelen betreffen het vasthouden van water op de plek waar het valt, dus in de
haarvaten van het systeem. Dergelijke maatregelen hebben een dubbel voordeel: regenwater komt
niet onnodig in de riolering terecht en er is meer water beschikbaar in droge perioden.
Hitte-overlast
Door hogere temperaturen in de zomer kan hitte-overlast onstaan, met name in stedelijke
gebieden. Kinderen en ouderen zijn hiervoor het meest kwetsbaar. In de stresstest
klimaatadaptatie is de koelende werking van bomen in beeld gebracht. Op pagina 34 is een
schematisch beeld van de koelende werking van bomen in de bestaande situatie weergegeven en
een beeld van hoe dit verandert door de maatregelen die in de kansenkaarten zijn opgenomen.
Bomen koelen de omgeving op twee manieren: door schaduw te geven en door vocht te
verdampen waardoor zij warmte aan de lucht onttrekken. Deze verkoeling treedt op in de directe
omgeving van bomen. Eeen openbare ruimte met bomen is koeler dan zonder. Ook van woningen
in het invloedsgebied van bomen mag verwacht worden dat zij profiteren van de koelende werking.
In de Voorhof is echter veel hoogbouw die ver boven bomen uitsteekt. Een woning op de 12e
verdieping van een flat heeft geen profijt van het koelend effect van bomen; mogelijk wel van het
koelend effect van wind. Omdat er nog weining bekend is over de effecten van temperatuurstijging
door klimaatverandering op de binnentemperatuur van woningen in hoogbouw, is het aan te
raden om onderzoek wat op dit gebied gedaan wordt, actief te blijven volgen.
Maatregelen
in de kansenkaarten zijn verschillende soorten maatregelen opgenomen: maatregelen met
betrekking tot woningen en de woonomgeving, m.b.t. groen, water en energie en locatiespecifieke
maatregelen. In dit achtergronddocument zijn de maatregelen m.b.t. groen en water uitgelicht
en van een voorbeeld voorzien. Ook is aangegeven waarmee ze zijn ‘mee te koppelen’ en welke
positieve effecten er te verwachten zijn. Zo kunnen deze maatregelen ook dienen als inspiratie
voor klimaatadaptieve maatregelen in andere wijken.

voorbeeld kansenkaart

code maatregel
beschrijving maatregel

G10 Regenwater van straten laten afstromen (naar
groengebieden en via greppels laten afstromen)
op nabijliggend oppervlaktewater; o.a. door
laagtes in straten te maken. Let op: vaak zorgen
verkeersdrempels er voor dat water niet goed kan
wegstromen.

mee te koppelen met

vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte

positieve effecten op

klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast
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Toelichting
Optimaliseren watersysteem
Voorkomen wateroverlast
Voorkomen hitte-overlast: koeling
door bomen
Maatregelen

watergang
duiker
stuw
gemaal
gebied met wateroverlast
afstroomrichting regenwater
groene infiltratiestook langs weg
groen infiltratiegebied

Watersysteem - bestaande situatie
De overgang tussen de Hoge en de Lage Abtswoudse polder wordt geregeld door stuwen.
ter hoogte van het kruispunt Martinus Nijhofflaan / Prinses Beatrixlaan en bij de watergang
tussen spoor en bebouwing Vulcanusweg gebeurt dit trapsgewijs.
In het noordelijk en zuidelijk deel van de Voorhof zijn een aantal lange duikers te vinden die
een nadelig effect hebben op de waterkwaliteit.
De aanleg van nieuwe watergangen in het kader van de ontwikkeling van Nieuw delft is in
dit schema a opgemeegenomen.

Watersysteem - situatie kansenkaarten
Voor het noordelijk deel is een nieuwe watergang in de Poptahof ingetekend en een
nieuwe duiker die zorgt dat het het water langs de Taj Mahalplaats kan doorstromen.
In het zuidwestelijk deel zijn twee lange duikers vervangen door watergangen en is een
derde waterverbinding tussen het water langs de Voorhofdreef en dat langs de Kruithuisweg getekend. Hiermee is dit gebied beter ‘dooraderd’ met water en is het mogelijk om
regenwater vanaf elke plek over een korte afstand naar het oppervlaktewater te leiden.
De watergang tussen het spoor en de bebouwing aan de Vulcanusweg is verbreed in de
richting van de Vulcanusweg en de twee ‘aanhangsels’ zijn verwijderd. Hiermee ontstaat
een brede watergang met voldoende capaciteit, o.a. door natuurvriendelijke oevers, die bij
hevige of langdurige regenval het water probleemloos naar het gemaal afvoert.
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Toelichting
Optimaliseren watersysteem
Voorkomen wateroverlast
Voorkomen hitte-overlast: koeling
door bomen
Maatregelen

watergang
duiker
stuw
gemaal
gebied met wateroverlast
afstroomrichting regenwater
groene infiltratiestook langs weg
groen infiltratiegebied

Wateroverlastlocaties
In de kaart zijn de te verwachten wateroverlastlocaties bij een bui van 60 mm/uur
schematisch weergegeven. De overlastlocaties zijn overgenomen uit de stresstest
klimaatadaptatie van de gemeente Delft.

Voorkomen wateroverlast door maatregelen
Noordelijk deel: wateroverlast langs Papsouwselaan en Martinus Nijhofflaan oplossen
met berging- en infiltratiestroken langs de wegen. Groen binnengebied (met wadi’s) bij
nieuwbouw Mercuriusweg. Afstroom richting watergang Taj Mahalplaats verbeteren.
Zuidelijk deel: berging- en infiltratiestroken langs Vulcanusweg, afstroom op verbreed
groengebied aan westzijde Vulcanusweg. In Voorhofpark kan water vastgehouden worden
en infiltreren. Grote parkeerplaatsen aan oostzijde Voorhofdreef vergroenen en eventueel
kratten onder de parkeerplaatsen voor extra waterberging. Afstroom richting nieuwe oostwest watergangen optimaliseren. Nieuwe groengebieden die water kunnen vasthouden en
laten infiltreren bij herontwikkeling locaties Aart van der Leeuwlaan.
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Toelichting
Optimaliseren watersysteem
Voorkomen wateroverlast
Voorkomen hitte-overlast: koeling
door bomen
Maatregelen

Koeling door bomen - bestaande situatie
In de stresstest klimaatadaptatie is de koelende werking van bomen in beeld gebracht.
Bovenstaande tekening is een schematische weergave hiervan.

maximale koeling door bomen
koeling door bomen
enige koeling door bomen

Koeling door bomen - situatie kansenkaarten
In bovenstaande kaart is een zeer globale indicatie gegeven van hoe het patroon van
koeling door bomen op termijn kan veranderen door:
• het volwassen worden van net aangeplante bomen langs de Martinus Nijhofflaan,
Papsouwselaan en in en rond het Poptapark,
• de aanleg en het volgroeien van alle bomen die horen bij de inrichtingsplannen voor de
openbare ruimte van Nieuw Delft,
• de verzilvering van kansen die in de kansenkaarten Voorhof zijn opgenomen.
Te zien is dat een gelijkmatiger verdeling van de koelende werking van bomen over de
gehele wijk ontstaat.
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Toelichting
Optimaliseren watersysteem
Voorkomen wateroverlast
Voorkomen hitte-overlast: koeling
door bomen
Maatregelen

G1

G4

Bomenrijen langs straten aanleggen of aanvullen
zodat doorlopende bomenrijen ontstaan. Bomen
die in looproutes staan weghalen. Variatie in
type bomen t.b.v. biodiversiteit, spreiding risico
kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

G2

Plaatsen en groeperen van bomen in binnengebieden, passend bij functie. Bomen die het zicht
belemmeren of in de weg staan weghalen. Variatie
in type bomen t.b.v. biodversiteit en spreiding risico
kwetsbaar voor ziektes en klimaatverandering.

G3

Opgaande begroeiing (bosschage) langs straten
vervangen door lage beplating zodat zicht op
binnengebieden ontstaat.

vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte

onderhoud openbare ruimte

vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
klimaatadaptatie > tegengaan hittestress

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
klimaatadaptatie > tegengaan hittestress

veiligheid > over- en toezicht
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte

Langs hoofdroutes plantvakken beplanten met
laagblijvende bloeiende vaste planten, voor
aantrekkelijke omgeving en doorzicht (laag blijvend).

G5

Variatie aanbrengen in laagblijvend groen: gazon,
natuurlijk grasveld of (bloeiende) vaste planten.

vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte

onderhoud openbare ruimte

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
toename biodiversiteit

woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
toename biodiversiteit

G6

Aanleg groenstrook rond boomspiegels voor
bodemverbetering en betere infiltratie (goede
groeiplaats bomen) en deze beplanten met vaste
planten.
vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast en
tegengaan hitteoverlast
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Toelichting
Optimaliseren watersysteem
Voorkomen wateroverlast
Voorkomen hitte-overlast: koeling
door bomen
Maatregelen

G7

Straat en parkeerplaatsen onder verhang
aanleggen richting groene binnengebieden zodat
deze bij piekbelasting water kunnen bergen. Bij
plaatsen verkeerdrempels rekening houden met
stroomrichting water richting groengebieden.

G8

Parkeerplaatsen en aanliggende groestroken
lager aanleggen zodat deze kunnen dienen als
waterberging bij piekbelasting.

vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte

vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte

klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast

klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast

G10 Regenwater van straten laten afstromen (naar
groengebieden en via greppels laten afstromen)
op nabijliggend oppervlaktewater; o.a. door
laagtes in straten te maken. Let op: vaak zorgen
verkeersdrempels er voor dat water niet goed kan
wegstromen.

G11 Indien nodig verwijderen bosschages langs
watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers.

vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte
klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast

onderhoud openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast
toename biodiversiteit

G9

Wadi’s aanleggen in binnengebieden om regenwater
bij piekbelasting op te vangen. Wadi’s beplanten met
vaste planten.

(her)ontwikkeling, onderhoud openbare ruimte
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast

G12 Stedelijke infiltratiestroken beplant met vaste
planten en bomen en mogelijk gecombineerd met
zitplekken of fietsenstallingen.
vervangen riolering, onderhoud openbare ruimte,
(her)ontwikkeling
woongenot > aantrekkelijke openbare ruimte
klimaatadaptatie > voorkomen wateroverlast

